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Sétimo Domingo do Tempo Comum

Um jeito franciscano de ser

Leituras da semana – Os que amam vossa lei têm grande paz! Salmo 118,165a

21 – 2ª feira 22 – 3ª feira 23 – 4ª feira

25 – 6ª feira 26 – sábado 27 – domingo

Eclo 1,1-10
Sl 92(93),1ab.1c-2. 5 
Mc 9,14-29

1Pd 5,1-4
Sl 22(23),1- 6 
Mt 16,13-19

Eclo 4,12-22(gr. 11-19)
Sl 118(119),165.168.171.174.175 
Mc 9,38-40 

Eclo 6,5-17
Sl 118(119),12.16.18.27.34.35 
Mc 10,1-12 

Eclo 17,1-13(gr. 1-15)
Sl 102(103),13-14.15-16.17-18a 
Mc 10,13-16

24 – 5ª feira

Is 49, 14-15
Sl 61 (62), 2-3. 6-7. 8-9ab 
1Cor 4, 1-5
Mt 6, 24-34 
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Rua Domingues de Sá, 166
Icaraí - Niterói

(Antigo Stella Maris)

2611-8584
Reclamações e Sugestões

Entregamos em domicilio
dentro do limite

sem custo adicional

Apoio:

TevereTevereTevere
Casa

É diferente!

No dia 22, temos a festa litúrgica 
“Cátedra de São Pedro, Apóstolo”, 
que nos lembra o seu compromisso 
de conduzir e manter unida a Igreja 
de Cristo – missão hoje de nosso 
Papa e nossos Bispos.

No dia 22, Dom Roberto, Bispo 
Auxiliar de nossa Arquidiocese 
completa três anos de ordenação 
episcopal. Deus o abençoe e o guarde.

Ambulatório em ação:
· dia 22 –distribuição de remédios
· dia 1º/3–marcação de consultas
  médicas para os cadastrados.
· dia 15/3 – início de todos os 
atendimentos: serviço social, 
jurídico, médico, atividades 
gerais.

m foco nas leituras feitas: o que é do outro. Jesus não é sádico, está a uma 
de um, o que é de outro, o afeto distância considerável de ser masoquista.Eentre dois (amor ou ódio), a lei que 

regula as trocas, o comércio possível nos As palavras do Mestre retornam sobre o 
fluxos (de nomes, lugares, palavras, Filho do Homem. A mulher  toca sua túnica 
corpos, homens e mulheres, sofrimento e depois de 12 anos de fluxo sanguíneo. Para 
trabalho, vida e morte).  Contexto: quando ambos basta. Do lugar masculino se emite uma 
o espaço é invadido e coloca em questão virtude que dá ritmo e tempo ao corpo feminino. 
o corpo (olho, dente, face), as vestes Tocar o sagrado só é possível pela fé em tudo 
(túnica, manto), o caminho (quanto respeitosa. Cura-se no sintagma (ocupa-se um 
prosseguir atendendo ao desejo do lugar vazio) e no paradigma (questões de Lia, 
outro), o dinheiro (dado ou emprestado) e Raquel e Diná). Um pai pede pela filha 
o ser (sede santos). Tudo isso se associa a agonizante e tem fé entre “Ela morreu”, o que 
posições determinadas: o sujeito, o irmão, dizem, e “Ela dorme” (palavra produzindo 
o inimigo, o credor, o devedor e o próximo. verdade).
Falam Moisés, Jesus e Deus. As questões 
aparentemente duais se resolvem num O que seria a virtude para um sacerdote 
terceiro ponto, onde a Lei se inscreve. escravo e cego, ou os religiosos de então? A 
Herdeiros de Jacó (bens e males). Pode- virtude? “Ela morreu” (risos). “Ela dorme”. O 
se sair da cegueira e ler sem mancar. fariseu Paulo de Tarso desperta. Um pai é fiador 

da cura. Detido pelo signo “marido”, algum 
Os judeus desse tempo, então Herodes vacila com o profeta. Detidos por 

escravos, não conseguem desatar os nós “sogro” e “genro”, Anás e Caifás mais do que 
da matriz constituída pelas casas de esbofeteiam as duas faces, só não podem 
Abraão/Isaac/Jacó. Ao passar por esses tocar. Nem eles nem ninguém (o sonho de 
nós-filtros, o mal (abstrato) se mostra mal Tomé). As marcas, as senhas  para tocar na 
de família e sociedade, mal da palavra verdade se preservam. O dinheiro dos fariseus 
empenhada. Ao se colocar como nem era muito, 30 moedas. Os milhões de 
representante e herdeiro da promessa a Salomão o levaram a mil mulheres e nenhuma. 
Abraão, o Filho do Homem enuncia os Que tal experimentar a outra face da moeda e 
princípios de uma moral social-sexual- amar dizendo aos inimigos: juntai tesouros no 
subjetiva que circunscreve o que pode ser céu!
sobre si (não é um bode expiatório) o gozo 

Thalita Prado da Silveira

ViverViverViver
Quem faz o bem beneficia a si mesmo e aos outros também.

Frei Anselmo Fracasso 

Projeto Bem Morar/Sefras, janeiro 2011 – Louvamos ao Senhor pela 
perseverança dos fraternos colaboradores da Pastoral da Moradia: 
Aline Tristão Machado, Luíza Aguiar Pinto, Neuza Machado de Sá, Olga Cunha Freire, 
Ruth do Rego Monteiro, Catia Regina S. G. Fernandes, Conceição Maria Miranda 
Saramago, Marília Avellar Bahiense, Ondina Santos Avellar, Sonia Terezinha Pinho, 
Djanira C. Sarmento, Lea Coelho Antunes, Maria Eunice Chianelli, Yolanda Gonçalves 
Fernandes, Marcelino José de Souza, Zélia Quaresma Mattos, Martha Regina Borges, 
Newton Gomes Crispino Mattos, Elizabeth Ramalho de Moraes, Justina Oliveira 
Santos e Maria do Carmo. 

Sacramentos na Porciúncula 
Receberão o Sacramento do Matrimônio em março/2011:
• dia 19 – 19h30 – Felipe Leal da Silva e Rosana B. de Oliveira
• dia 26 – 19h30 – Mauro Vitor C. Bizzo e Paola S. Gabry

Agradecimento / Pastoral Familiar
Queridos irmãos em Cristo, agradecemos a disponibilidade e o carinho do casal 

Aloísio e Ilza em nosso encontro de formação que ocorreu no último sábado, dia 12. 
Aprendemos muito com todas as experiências e as informações passadas. 
Agradecemos também a todos os agentes que estiveram presentes; com certeza foi 
uma tarde especial!

Nossos agradecimentos ao casal Elio e Sandra que sugeriu este momento, com o 
objetivo de estar passando, principalmente para os novos integrantes, a missão, os 
objetivos e a estrutura da Pastoral Familiar — “Só amamos aquilo que conhecemos”!

Esperamos poder desfrutar de outros encontros como este!
              Um grande abraço, Carla e Rodrigo, casal coordenador da Pastoral Familiar

Ano XXXVII - Número 1.877

Tiragem 3.000 exemplares - Circulação Semanal
www.porciunculaniteroi.com.br

“Nosso Jornalzinho”, como amorosamente o muitos colaboradores, fiéis, queridos, disponíveis, que 
denomino, inicia, com a edição de hoje, o ano nunca disseram não ao Senhor. Colaboradores, próximos 
XXXVII de sua existência. A caminhada nem e distantes, que “confiam no Senhor como o Monte de 
sempre amena, mas firme, perseverante, não terá Sião, que não se abala, mas permanece para sempre” (cf. 
limite, pois à frente, como guia, está o Senhor. Seu Salmo 125, 1). 
objetivo maior foi, ao ser fundado, é, em nossas Longe vai o “sonho realizado” por Frei Carmelo Surian, 
mãos, e será, com quem estiver, evangelizar, nosso pároco naquele tempo,  patrocinado pelo Mercado 
anunciar a ÚNICA VERDADE: a proposta de nosso Stella Maris, do Sr. Francesco D'Elia. Assumindo a direção, 
Mestre Jesus. Emociono-me toda vez que vejo o seu filho Michelle D'Elia mantém, com a Casa Tevere, 
alguém lendo o PORCIÚNCULA. Entristeço-me, situada no mesmo endereço, o compromisso do patriarca. 
quando o vejo relegado ao chão, amassado, pois Bendito seja Deus!
nosso jornalzinho é, através do tempo, obra de A. Blower



Crer que somos escolhidos 
Cf. Mc 3,13-19

e s u s  e s c o l h e u  1 2  é preciso investir nela. Não enquanto que incredulidade em meu caminho. Encho-me 
h o m e n s  p a r a  a  se assuste se você não se (dúvida) e murmuração nos de fé e oro com confiança, Jimportante missão de sente à altura ou preparado o colocam em atitude passiva, acreditando que pela fé e 

acompanhá-Io mais de perto. bastante. Busque Jesus! Ele como que numa guerra já pela oração sairei vencedor 
Eles ser iam instruídos está perto para lhe dar au- perd ida.  Você tem se em todo combate no dia de 
constantemente pelo Mestre toridade, consolo e direção. empenhado pessoalmente hoje. Obrigado, Pai, porque 
e teriam a oportunidade de no combate da fé ou já se ren- investes em mim para que se 
receber direção específica do Dois elementos deu ao desânimo? Hoje, não cumpram os Teus planos de 
Senhor. Veriam também importantes para o espere que os problemas se amor nessa terra. Muito 
Seus milagres e, certamente, cumprimento da missão aproximem e peguem você obrigado por me dar tanto 
teriam um lugar importante Se é verdade que Jesus de surpresa. Antecipe-se a valor. Glória a Ti, Senhor. 
na realização dos planos de conhece aqueles que esco- eles, proclamando a vitória 
Jesus. O único critério usado lheu, seu potencial e suas li- de Jesus em sua vida e su- Para refletir nesta semana: 
por Jesus para a escolha mitações, também é verdade plicando ao Senhor os Você ainda investe na missão 
desses homens é descrito que Ele é um instrutor capaz livramentos de que você que Deus lhe deu ou já está 
por Marcos: “chamou os que de preparar grandes servos precisa. desistindo dela? Seu ca-
Ele quis”. O convite foi um para o Reino. Por isso, numa samento, sua família, seu mi-
presente de Deus, pois não de suas tantas correções aos Vamos orar, exercitando nistério, sua profissão e 
consta que nenhum deles discípulos (Mc 9, l4-29), o nossa fé: tantas outras coisas são 
estivesse à altura de tal Senhor lhes indicou duas Pai Santo, em nome de sonhos de Deus plantados 
missão. Ao contrário, todos lições importantes no bom Jesus, agradeço por ser um em seu coração para a sua 
corriam o risco de fracassar, combate do cristão: tudo é escolhido. Sei que não estou felicidade e a de muitos 
como veio a acontecer com possível a quem tem fé, e preparado ainda para a outros. Volte a investir nelas 
aquele que depois traiu o tudo se alcança pela oração. grande missão que me e, de modo especial, nas 
Senhor. A todos, porém, Conhecendo essas lições e d e s t e ,  m a s  n ã o  m e  pessoas que Deus colocou 
Jesus concedeu autoridade colocando-as em prática, os amedrontarei porque Teu em seu caminho. 
espiritual e o conforto de Sua d i s c í p u l o s  e s t a r i a m  Espírito Santo vai me dirigir. 
companhia. capacitados a se tornar Nesta hora, Senhor, deixo 

Você também foi esco- instrumentos de cura e graça tudo para trás e venho 
lhido por Deus para uma divina. Fé e oração nos buscar em Ti a fortaleza de 
missão. Hoje, mais uma vez, tornam ativos no combate, que necessito para ir adiante 

Padre Antônio José 
Fonte: O TESTEMUNHO DE FÉ

30/1 a 5/2/2011
Jornal da Arquidiocese do Rio de Janeiro

“A melhor 
Parte”

Definitivamente o que 
quebra o nosso coração 
de pedra é a infinita 
m a n s i d ã o  d i v i n a ,  
que tem outro nome 
e  u m  n o v o  r o s t o :  
misericórdia.

Jesus Cristo, manso e 
humilde de coração, com 
sua mansidão inigualável, 
ativa, cortante, para além 
de toda violência, é capaz 
de estilhaçar a pedra mais 
dura, o coração humano. 
Mas para isso é preciso 
deixar a vida divina, 
trinitária, falar dentro de 
nós; e a oração brotará por 
s i  só ,  abr indo uma 
passagem através das 
veredas rochosas do 
nosso coração. Devemos 
vigiar, porque Cristo é 
aquele que virá e baterá à 
nossa porta, como alguém 
sempre esperado e já 
ouvido, porque a sua 
palavra se dirige a nós 
todos os dias — "Maria 
escolheu a melhor parte e 
esta não lhe será tirada" 
(Lc 10,41-42). Uma só 
coisa é necessária então: 
o encontro e a comu-
nhão com Ele... Por Ele, 
Francisco de Assis se fez 
“oração viva”, rezando 
com os batimentos do seu 
coração, mostrando-nos 
que a verdadeira natureza 
humana e de toda a 
criação é ser oração. 

Vírgula
“Jesus, abençoa o meu dia”

É um pedido. 
Vou repeti-lo muitas vezes. 

Pouco a pouco, sem a vírgula, 
irá 

transformar-se em certeza: 
“Jesus abençoa o meu dia”!

!

Carlos Martendal.
Fonte: Jornal da Arquidiocese de Florianópolis – nov/2010

Colaborou: Ana Beatriz Ribeiro 

Fonte: Jean Lafrance  
in “Preferir Deus" - Ed. Paulinas 

Colaborou: Rosa Maria Ferraz Ximenes 

é
p

ador
Filhos

Os filhos observam muito 
o que os pais fazem, 

e assimilam pouco o que dizem.  
Os exemplos é que marcam.

 Que belo apostolado têm os pais:
 o apostolado do exemplo!

Tudo
Em Deus está tudo, 
e nós, tantas vezes, 

nos contentamos 
com tantos nadas!
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